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بيزاتمنرية حممد عبداهلل = املعلمة 

الفصل الدراسي الثاين

حل كتاب العلوم الصف الثالث الفصل الثاين



حل وإجابات الدرس األول 
خصائص األرض 

تغيرات األرض: 5الوحدة 

جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد



223حل صفحة 220حل صفحة 

الماء يغطي المساحة األكبر 

السهول-الهضاب –الجبال 
البناء –البراكين –الزالزل 



221حل صفحة 



حل 
صفحة 

224
وجود الماء أكثر من اليابسة 

وضعت أصبعي على الماء أكثر من اليابسة



225حل صفحة 

وجود الماء أكثر من اليابسة 

ما أكبر محيط على األرض؟ 

المحيطات أكبر مساحة من األنهار 

أشاهد المساحة على مصور الكرة األرضية وأقيسها

المحيط الهادي هو أكبر محيط على األرض 



229حل صفحة 226حل صفحة 

231حل صفحة 

الجبل منطقة مرتفعة عن سطح األرض ربع مساحة األرض 
السهل منطقة منخفضة على سطح األرض

بقايا نباتات –الصخور 
وحيوانات ميتة 

جبل بحري أو الجزيرة



235حل صفحة 232حل صفحة 

االخدود

اللبالوشاحالقشرة القشرة األرضية ألنها 
الطبقة الخارجية 

الرقيقة 
خندق محيطي

الخندق-السهول –الجبال –الوديان 



حل وإجابات الدرس الثاني التغيرات 
المفاجئة لألرض

تغيرات األرض: 5الوحدة 
جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد

•



239حل صفحة 

البناء –البراكين –الزالزل 

حدوث زلزال

بالحركات األرضية العنيفة



243حل صفحة 242حل صفحة 

حل 
صفحة
244

يمكن أن يحدث زلزال
تتكون موجات في الماء 
مثل موجات الزلزال في 

جميع االتجاهات

كلما زاد تراكم الحمم 
البركانية زاد حجم البركان



245حل صفحة 

قد تسبب الحرائق وتراكم الرماد 
والغازات

246حل صفحة 

يتكون جبل بركاني
تغير التل أو الجبل بسرعة



249حل صفحة 

جبل يتكون من الصخور المنصهرة 

تنزلق األلواح 
الصخرية فوق 

بعضها

جميعها حركات سريعة وتسبب الضرر وتغير معالم األرض 

بسبب حدوث البراكين والزالزل والفيضانات



حل وإجابات الدرس الثالث التجوية 
والتعرية

تغيرات األرض: 5الوحدة 
جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد

•



253حل صفحة 

المياه الجارية شقت األرض

األمطار –بالرياح 

255حل صفحة 

المياه الجارية تجعل الصخور تصطدم 
ببعضها البعض فتتفتت



259حل صفحة 256حل صفحة 

بسب تجمد مياه األمطار والثلوج 
المنصهرة في الشقوق

ريستخدم آالت الحفر فتتكسر الصخو

عملية تفتت الصخور: التجوية 

إزالة الصخور التي : التعرية 
تعرضت للتجوية



260حل صفحة 260حل صفحة 

–بناء المباني –شق الطرق 
رصف الشوراع وبناء الجسور

منع تعرية األرض



حل صفحة 
263

تساقط الصخور المعرضة لعوامل التجوية

يمكن أن تنقل الرياح والمياه 
الصخور والرمال بعيدا  

تحول الصخور إلى قطع صغيرة ، ثم تنتقل إلى مكان أخر لتترسب 

بعوامل التجوية والتعرية والترسيب

ثم تستقر هذه الصخور في 
أماكن جديدة

تكون سطح األرض في األماكن 
الجديدة

يمكن أن تصبح عرضة لعوامل 
التجوية والتعرية أكثر



حل وإجابات مراجعة الوحدة الخامسة
تغيرات األرض: 5الوحدة 

جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد
•



حل صفحة 
267



268حل صفحة 

الطقس الرطب والجاذبية

يوجد فيه خنادق وسهول سحيقة وجبال بحرية

به جوانب منحدرة وقمة مسطحة : التل
الجبل أكثر ارتفاعاً و ليس له  قمة مسطحة



268حل صفحة 

ثوران بركاني سريع وتراكم الحمم

قوة المياه الجارية قد تحمل 
الرواسب بعيدا عن ضفة 

النهر أو الجدول



270حل صفحة 269حل صفحة 



271حل صفحة 

الموجات المحيطية والجاذبية

زراعة األشجار 
أو بناء سور بحري



حل وإجابات الدرس األول
الطقس

تغيرات الطقس: 6الوحدة 
جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد



273حل صفحة 272حل صفحة 

أحيانا يكون حارا  وأحيانا  باردا  



276حل صفحة 275حل صفحة 

أشعر به–تتحرك أوراق األشجار 

الرطوبة-درجة الحرارة 

يمكن أن يتسبب الهواء في عدم تبلل 
المنشفة 

المنشفة ال تزال جافة

تنطلق الفقاعات وتتبلل المنشفة



حل صفحة 
277

خرج الهواء وحل الماء مكانه مما تسبب في تبلل 
المنشفة 

شغل حيزا  في الكأس ومنع وصول الماء إلى 
المنشفة



281حل صفحة 

ترتفع في النهار وتنخفض
في الليل

20c درجة سليزية 20

279حل صفحة 

الثلج-المطر المتجمد 

سيتحول المطر المتجمد 
إلى مطر عادي متساقط



حل صفحة 282حل صفحة 
285 هو الماء الذي يسقط على األرض من الغالف الجوي 

(المطر والجليد والبَرد والمطر المتجمد) 

األمطار وربما 
البرد

ربما يحدث تغير مفاجئ في الهواء مما يسبب اختالف الطقس مثل 
تحول الرياح أو تغير في الضغط ودرجة الحرارة

والرطوبة -والضغط –قياس درجة الحرارة 

الجو غائم جزئيا ودرجة 
درجة سيليزية 25الحرارة 

تسقط األمطار 



حل وإجابات الدرس الثاني
دورة الماء

تغيرات الطقس: 6الوحدة 

جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد



292حل صفحة 291حل صفحة 

يأتي من الُسحب

يتسرب إلى باطن األرض–ربما يعود للبحر 

تنطلق الفقاعات وتتبلل المنشفة



293حل صفحة 

295حل صفحة 

رقيقة وناعمة: الريشية 
كثيفة : الركامية 



298حل صفحة 

نعم ، فهو يجعل التربة جافة عند وجود 
القليل من المطر 

297حل صفحة 

بعد التبخر يتحول الماء إلى غاز ثم يتكاثف في
الس حب ويصبح سائال  مرة أخرى 

يدخل الماء إلى األرض ثم و المسطحات 
المائية ثم يتبخر ويصبح بخارا   299حل صفحة 



302حل صفحة 

قد تسبب الضرر للمباني وتؤذي البشر 
،وقد يتسبب البرق في حدوث الحرائق ، 

ويضر البرد بالممتلكات 

301حل صفحة 

أمكث بالداخل أو أنتقل للطابق السفلي 



بخار الماء305حل صفحة 

تحول : التكاثف 
الغاز إلى سائل

يتسرب الماء إلى باطن األرض ، يتدفق : سقوط األمطار : تكّون الُسحب
الماء على المنحدرات

يسقط الماء إلى األرض في صورة هطول ، يتدفق بعض الهطول إلى المسطحات 
المائية ويذهب بعضه إلى باطن األرض

تحول : التبخر
السائل إلى غاز دورة الماء



حل وإجابات مراجعة الوحدة الخامسة
تغيرات الطقس: 6الوحدة 

جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد
•



حل صفحة 
311

الفصول

الُسحب
درجة الحرارة

الغالف الجوي

الطقس

دورة الماء

الهطول

التكاثف
التبخر



حل صفحة 
312

ربما تُمطر ألن الُسحب طبقية والجو دافئ

تضيف األمطار واألشكال األخرى للهطول المياه للبرك والبحيرات التي تعد جزءا من دورة الماء 

عند القطبان ، ألن طاقة األشعة الشمسية أكثر تشتتاً هناك  الماء



حل صفحة 
313

تصميم وعاء يقيس الهطول بدقة

يتغير الطقس بتغير فصول السنة 

البارومتر يقيس الضغط الجوي ، ولكن مقياس الحرارة يقيس درجة الحرارة / خطأ 

سحابة ركامية ربما ال يوجد مطر 



315-314حل صفحة 



حل وإجابات الدرس األول 
خصائص المادة 

المادة: 7الوحدة 
جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد



318حل صفحة 

معرفة خواص المواد–القياس 

319حل صفحة 



321حل صفحة 
الشكل –الحجم –وصف األلوان 

من عناصر وأجزاء صغيرة



322حل صفحة 

نعم من خالل الوصف 

اللون والقياس



325حل صفحة 

حلو

ليس له كتلة أو حجم

الكتلة-اللون –البريق 

سهل التشكيل وصلب ولكن عند تسخينه سيذوب 

327حل صفحة 



328حل صفحة 

المسمار يتكون من 
عنصر واحد هو 

الحديد 
الماء يتكون من 

عنصرين 

331حل صفحة 
كل ماله كتلة ويشغل حيزا

الزجاج صاٍف وشفاف وله شكل محدد

مقص

له بريق له طرفانناعم

كل األجسام مصنوعة من المادة 



حل وإجابات الدرس الثاني
قياس المادة

المادة: 7الوحدة 
جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد



339حل صفحة 335حل صفحة 

لمقارنة المقادير التي تم قياسها

بقياس الطول والكتلة والحجم 

قياس حجم الماء 
قبل وبعد أن تكون 
الصخرة في الماء 
، الفرق هو حجم 

الصخرة 



341حل صفحة 

أطرح كتلة حاوية فارغة من 
كتلة حاوية تحوي سائال 

339حل صفحة 

الطول-الوزن –قياس الكتلة 



342حل صفحة 

يعتمد الوزن على شد الجاذبية 
بينما الكتلة هي نفسها مهما 

كانت الجاذبية 

345حل صفحة 
قوة شد األرض للجسم نحو األسفل 

الكتلة ال تعتمد على الحجم بل على عدد جسيمات المادة لذلك الجسم ذو الحجم 
الكبير ال يمتلك كتلة كبيرة دائما 

بالميزان ذو الكفتين  المسطرة والكتلة أقيس طول وعرض القطعة باستخدام 

من خالل قياس المواد بأدوات مؤشرة بوحدات قياسية 



حل وإجابات الدرس الثالث
األجسام الصلبة والسوائل والغازات

المادة: 7الوحدة 
جمع وتنسيق االستاذة منيرة محمد



355حل صفحة 351حل صفحة 

يمكنه رؤية امتداد أكبر من األرض ، 
يتغير لون ومالمح األسطح األرضية 

الصلبة والسائلة والغازية 

إنه صلب ألن حجمه يبقى نفسه ، 
بالرغم من إمكانية شده 



357حل صفحة 356حل صفحة 

ستخرج جسيمات الهيليوم من البالون 
وتنتشر في كل االتجاهات إلى الهواء  الماء الذي أشربه : السائلة 

الهواء الذي أتنفسه : الغازية 
المشط لتمشيط شعري: الصلبة 

الماء-الحليب –العصير 

358حل صفحة 



الغازية-السائلة –الصلبة 

شكله ثابت وحجمه ثابت ومحدد : الجسم الصلب 
له شكل غير محدد حيث يأخذ شكل الوعاء ، أما الحجم فهو محدد : السائل 
ليس له شكل محدد وليس له حجم محدد: الغاز 

361حل صفحة 
الغاز

الغازالسائلالصلب
الهواءالماءالكتاب



حل وإجابات 
مراجعة الوحدة 

المادة: 7الوحدة 
جمع وتنسيق 

االستاذة منيرة محمد



العناصر

الحجم

النظام المتري

السائلة

الجاذبية

الجسم الصلب

الكتلة

الغاز

الخصائص
المادة



الكتلة بالجرامات–الحجم باللترات –الطول باألمتار 

له شكل غير : السائل / له شكل محدد وحجم محدد : الجسم الصلب 
ليس له شكل محدد وال حجم محدد: الغاز / محدد وحجم محدد 

نضع على أحد كفتي الميزان الجسم المراد قياس كتلته وعلى الكفة األخرى 
الكتلة المعروفة حتى تتوازن الكفتان وحينها نعرف كم تبلغ كتلة الجسم 

الهواء في : الغاز –الوقود : السائل –اإلطارات : الجسم الصلب 
اإلطارات 

كال الجسمين أجسام صلبة ، ومكونة من عنصر واحد ولكنهما 
يختلفان في بعض الخطائص كالصالدة والقدرة على الطفو

من خالل قياس الكتلة والوزن والطول وخصائص أخرى كاللون 
والملمس



محددمحدد

غير محددمحدد
غير محددغير محدد

المتر
الجرام
باللتر


